รายงาน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริษัทฯ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และตระหนักถึงความสำ�คัญของการแสดงบทบาทของพลเมืองทีด่ ใี นประชาคมโลก ด้วยการมีสว่ นร่วม
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์อย่างสมดุล การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการจัดการแรงงานอย่าง
ยุติธรรม
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่เข้มข้นขึ้น กำ�หนดนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน กำ�หนดแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมาย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
รายไตรมาส
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแผนงานกำ�กับดูแลกิจการประจำ�ปี 2556 ทั้งงาน
ประจำ�และงานตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย งานด้านการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี งานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
งานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีระดับสากลขั้นสูงสุด ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2556 นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้บริษทั ฯ ยกระดับ
การดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมเกณฑ์มาตรฐานประชาคมอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำ�และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ ตามรายงาน
ของ Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับ ASEAN Capital Market Forum บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีอยู่ใน 50 อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนไทยในอาเซียน และได้รับรางวัล Asia Outstanding Company on
Corporate Governance 2013 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง
สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ ใกล้ชิด และจริงจัง อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ดขี นึ้ อย่างไม่หยุดยัง้ ให้ทนั ต่อมาตรฐานสากลและกฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลง และตอบ
สนองต่อวิสัยทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์)

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดหลักสำ�คัญของการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี 6 หลัก เรียกย่อว่า CREATE ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติในการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย
• หลักการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจระยะยาว (Create
Long Term Value)
• หลักความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility)
• หลั ก ความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น (Equitable
Treatment)
• หลักความสำ�นึกในบทบาทหน้าที่ (Accountability)
• หลักความโปร่งใส (Transparency)
• หลักจริยธรรม (Ethics)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) อี ก ทั้ ง ให้
ทัดเทียมเกณฑ์มาตรฐานประชาคมอาเซียน (ASEAN CG
SCORECARD) ด้วยการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ขิ องกรรมการและบริษทั ฯ ให้เข้มข้นขึน้ เพือ่ เตรียม
ความพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารเป็ น หนึ่ ง ในกลุ่ ม บริ ษั ท ชั้ น นำ�และมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนอาเซียน
ของประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558
การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
สรุปเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้

1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติ CREATE
โดยจัดทำ�เป็นคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เพือ่
ให้มผี ลบังคับใช้สำ�หรับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตัง้ แต่ปี 2549
โดยได้กำ�หนดแนวปฏิบัติที่ดี และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจไว้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนเป็น
ประจำ�ทุกปี รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2552
2555 และ 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่
พัฒนาขึน้ และให้ความสำ�คัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และจิ ต สำ�นึ ก ของพนั ก งานโดยการจั ด กิ จ กรรมรณรงค์
ส่ ง เสริ ม เป็ น ประจำ�อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารประเมิ น ผล
ประสิทธิผลการสือ่ สารเพือ่ การรับรูห้ รือความเข้าใจเพือ่ นำ�ไป
ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 ประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน 17 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ (Independent
Director) 8 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director)
1 ท่าน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ประธานกรรมการเป็น
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการบริหาร (Non-Executive Director)
กรรมการบริษัทฯ ผ่านกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกำ�หนดและ
นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความเห็นชอบก่อนนำ�เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ เปิด
เผยแนวทางการสรรหาไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
กรรมการแต่ละรายมีคุณวุฒิและประสบการณ์หลากหลาย
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ฯ ส่ ง ผลให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสมบูรณ์
และสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในปี
2556 มีผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นพลังงาน ปิโตรเลียม หรือปิโตรเคมี
5 ท่าน ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ 5 ท่าน ด้านบัญชีและ
การเงิน 6 ท่าน ด้านความมั่นคง 2 ท่าน ด้านรัฐศาสตร์ หรือ
พัฒนาสังคม 2 ท่าน รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการแต่ละ
ราย ปรากฎในประวัติกรรมการ หน้า 20-29 และแต่งตั้ง
นางสาวมนวิภา จูภิบาล ทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 24 มกราคม 2555 รายละเอียดคุณสมบัติเลขานุการ
บริษัทฯ ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ ค่า
นิยมขององค์กร กลยุทธ์ แผนงาน ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบ
บริษัทฯ ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน และใน
ทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ มีการดำ�เนินธุร กิจอยู่ และได้กำ�หนด
นโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร
และในการประชุมครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2557
ได้กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและกรรมการ
อิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น
จากการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “9th Corporate Governance
Asia Recognition Awards 2013: Asia’s Outstanding
Company on Corporate Governance” จากนิตยสาร
Corporate Governance Asia โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
และได้รับการจัดลำ�ดับผลการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
อยู่ ใ น 50 บริ ษั ท แรกของอาเซี ย น ประเมิ น โดย Asian
Development Bank (ADB) ร่วมกับ ASEAN Capital
Markets Forum ทีท่ ำ�การประเมินบริษทั จดทะเบียนไทย และ
มีผลประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ในกลุ่มดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์ และผลประเมินการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น 2556 ในระดับดีเยี่ยม

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการ
ด้วยความรอบคอบ และด้วยความรอบรู้ในงานแต่ละด้าน
อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำ�เนินงาน
เฉพาะเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ�คัญ ตามบทบาทหน้าทีท่ ค่ี ณะกรรมการ
บริษัทฯ มอบหมาย และกำ�หนดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประจำ�และรายงาน
ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2556
องค์ประกอบและคุณสมบัตคิ ณะกรรมการชุดย่อยและการเข้า
ร่วมประชุมในปี 2556 มีรายละเอียดตามโครงสร้างการ
จัดการหน้า 156-176
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า นการบริ ห ารและธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเลี ย มและ
ปิโตรเคมี โดยมีอำ�นาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณประจำ�ปี เ พื่ อ นำ�เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการเงินการลงทุน และ
กำ�หนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทฯ อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุน
ตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและดำ�เนินการในประเด็นที่
สำ�คัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ พิจารณา
กลัน่ กรองและให้ขอ้ เสนอแนะงานทุกประเภททีเ่ สนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทใน
เครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำ�นวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือ
ตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่อง
อืน่ ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ กำ�หนด
ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำ�เป็น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่
29 มกราคม 2557 ที่ประชุมได้อนุมัติเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งให้ชดั เจน
มากขึ้ น และครอบคลุ ม การดำ�เนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
ทั้งหมด ดังนี้
1. กำ�หนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริ ห าร
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. กำ�หนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และ
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง
โดยได้พจิ ารณากลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ�คัญ อาทิ การขยาย
ระยะเวลาในการบริหารความเสี่ยงราคา แนวทางบริหาร
จัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างความสามารถในการทำ�กำ�ไรของ
บริษทั ฯ การตัง้ บริษทั ใหม่เพือ่ ดำ�เนินโครงการผลิตไอน้ำ�และ
ไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง แผนธุรกิจ 5 ปี แผนธุรกิจและงบ
ประมาณประจำ�ปี 2557 และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ จากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องมีความ
รู้ด้านบัญชี/ การเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และมีคุณสมบัติตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด คณะกรรมการตรวจ
สอบมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน ตรวจสอบและกำ�กับดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ
บริษทั ในเครือมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจ
สอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็นและเป็นสิง่ สำ�คัญ พร้อมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบ
ทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำ�หนดให้มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำ�เป็น และรายงานผลการ
ดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ�ไตรมาสละ
1 ครั้ง
ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการตรวจสอบ
พลโทปรีชา วรรณรัตน์ กรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 16-29
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในปี 2556 รวม 13
ครั้ง และได้พจิ ารณาในประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจที่สำ�คัญเพือ่
ให้เกิดความโปร่งใส อาทิ รับรองรายงานทางการเงินสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำ�ปี 2556 พิจารณา
รายการระหว่างกัน ประจำ�ปี 2556 พิจารณา “ร่าง” รายงาน
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต่ อ รายงาน
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ทางการเงิน สอบทานว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเพียงพอโดยให้มีการรายงานทุกไตรมาส กำ�กับดูแล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังให้ความสำ�คัญกับการตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น คลังน้ำ�มันอยุธยา เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการดำ�เนินงานอย่างครบถ้วนและจริงจัง
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสุเกรียง ชาติอุทิศ
เป็ น ผู้ จั ด การสำ�นั ก ตรวจสอบภายใน และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 และ
แต่งตัง้ นายทวีศกั ดิ์ เดชะไกศยะ เป็นผูจ้ ดั การสำ�นักตรวจสอบ
ภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่
10 มกราคม 2557 แทนนางสุเกรียงฯ ทีเ่ กษียณอายุ รายละเอียด
คุณสมบัติเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 156-176
3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และ
อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
สรรหาฯ มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยกำ�หนด
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้
ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติหลากหลายที่
เสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องการได้ครบถ้วน
และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
หรือใกล้เคียง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มี
การประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้พิจารณาวาระที่สำ�คัญเพื่อนำ�
เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ พิจารณาสรรหาบุคคลเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำ�รง
ตำ�แหน่งแทนนายอธิคม เติบศิริ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556)
พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ ทดแทน
กรรมการทีล่ าออกระหว่างปี และทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 พิจารณาเสนอค่า
ตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2556 พิจารณาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาองค์ประกอบและเป้าหมาย
ในการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สำ�หรับปี 2556
กำ�หนดแนวทางการประเมิน และเสนอผลการประเมินให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณา นอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและแนวทางใน
การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้ง
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เรือ่ งการใช้รายชือ่ ใน Director’s Pool ของกระทรวงการคลัง
และสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD)
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และ
อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำ�หนดนโยบายและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
ติดตามผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง ให้คำ�แนะนำ�และความคิดเห็นด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้ถือหุ้น โดยสอดคล้องกับเกณฑ์และข้อ
บังคับต่างๆ ดูแลให้มีการนำ�ไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ และยก
ระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐาน
สากล
โดยในปี 2556 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ประชุมรวม 7 ครั้ง ได้พิจารณาประเด็นที่สำ�คัญต่างๆ อาทิ
การกำ�หนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน
ของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
กำ�หนดแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประจำ�ปี 2556
ประกอบด้วย แผนงานประจำ� และแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 3
ด้าน คือ ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
ติ ด ตามผลการดำ�เนิ น งานตามแผนงานเป็ น ประจำ�ทุ ก
ไตรมาส นอกจากนั้น ยังได้กำ�หนดและเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 5 หมวด
ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
กัน การคำ�นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
สำ�นั ก งานคณะกรรมการกำ�กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ผี า่ นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร

3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ต่อไป รายละเอียด
ดังนี้

1. การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผูท้ ำ�หน้าที่
พิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทีห่ ลากหลาย
ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการที่
กำ�หนด และมีคณ
ุ สมบัตคิ วามเป็นอิสระตามนิยาม “กรรมการ
อิ ส ระ” ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดย
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่
ก.ล.ต. กำ�หนด มีรายละเอียดปรากฎในโครงสร้างการจัดการ
หน้า 157-178 คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาบุคคลตาม
ทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนนำ�เสนอ หาก
เห็นชอบก็จะนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ ต่อ
ไป หลังจากทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ กรรมการอิสระต้องทำ�รายงาน
ความเป็นอิสระรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทแจ้งต่อ ตลท.
ภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง
2. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน พิจารณา
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิหลายด้านอันจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยคุณสมบัติของบุคคลที่
สรรหาเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
หลั ก การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ จากนั้ น คณะ
กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะนำ�
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดย
จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
3. การสรรหาผูบ้ ริหารสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหา
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสมกับภารกิจ
ของผูบ้ ริหารระดับสูงสุด คือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2556 ได้
พิจารณาแต่งตั้งนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยพิจารณา
ถึ ง คุ ณ วุ ฒิ ความรู้ ค วามสามารถ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผลงานความสำ�เร็จ
การดำ�รงตำ�แหน่ ง ในอดี ต ที่ ส ร้ า งความรู้ ค วามชำ�นาญที่
เอื้อต่อธุรกิจของบริษัทฯ ภาพลักษณ์ในเรื่องความโปร่งใส มี
จริ ย ธรรม และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ทั้งนี้การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ส่วนผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
บริษัทฯ มีแนวทางการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ให้การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ
บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
บริษัทฯ และทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนโดยรวมที่ดี
ทั้งที่เป็นมูลค่าทางธุรกิจ ภาพลักษณ์ และทิศทางในการ
ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• การกำ�หนดนโยบายการลงทุน แผนการดำ�เนินงานระยะ
ยาว แผนงานประจำ�ปี แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR Roadmap) และกรอบงบ
ประมาณการลงทุน งบประมาณประจำ�ปีของบริษัทย่อย จะ
ถูกรวมไว้อยู่ภายใต้แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการ
อนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำ�หรับนโยบายการลงทุน
ของบริษัทร่วม เป็นไปภายใต้กรอบสัญญาการลงทุนร่วมกัน
• การส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และเป็นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และมีการ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
• การลงมติในที่ประชุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกี่ยวกับ
วาระทีม่ คี วามสำ�คัญ และมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างการลงทุน การยกเลิกบริษัท จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ซึ่งต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทไออาร์พีซีฯ
• การกำ�หนดให้บริษัทย่อย ใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ อาทิ นโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล นโยบายการตลาด ระเบียบการจัดซือ้ จัดหา
ระเบียบด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
แต่ละด้านเป็นผู้ประสานในระดับบริหารและปฏิบัติการ
• การกำ�หนดให้บริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการดำ�เนิน
งาน ข้อมูลฐานะทางการเงิน การทำ�รายการที่เกี่ยวโยง การ
ได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การทำ�รายการอืน่ ทีส่ ำ�คัญ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
• การกำ�หนดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ โดยสำ�นักตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ จะรายงานผลการตรวจสอบบริษัทย่อย
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
อย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งจัดทำ�รายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ
กำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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• การร่ว มลงทุ น กับบริษัทร่ว ม เป็น ไปตามข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders’ Agreement และ
ข้อบังคับบริษัทร่วม (ซึ่งมีการนำ�เงื่อนไขและสาระสำ�คัญบาง
ประการ บรรจุไว้ในข้อบังคับบริษทั ร่วม) โดยวาระสำ�คัญๆ จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ (สำ�หรับ
บริษทั ย่อยนัน้ ไม่มกี ารจัดทำ�สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ เนือ่ งจาก
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
รั ก ษาความลั บ ไว้ ใ นคู่ มื อ การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดย
กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังใน
การรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมี
การจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำ�หนดชั้นความลับ
และจำ�กัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำ�คัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้
• บริษทั ฯ มีจดหมายแจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ ขายหุ้นไออาร์พีซี
ในช่วงระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงด
การซื้อ/ ขายหุ้นไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันทำ�การ หลังการ
เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
เพือ่ มิให้นำ�ข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาหุน้ ของบริษทั ฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้
กระทำ�การใดๆ ซึง่ เป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ป้องกันการกระทำ�
ผิดกฎหมายของบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้
รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน โดยห้ามการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคล
อื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ ไม่ว่า
จะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครอง
ข้ อ มู ล ที่ ยั ง ไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยถื อ ว่ า เป็ น การซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์เพื่อเก็งกำ�ไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�
และส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทัง้ คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับตำ�แหน่งครั้งแรก
และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ภายใน
3 วันทำ�การ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
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กำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. รายงานการ
ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ทราบทุกเดือน
• จัดระบบรักษาความลับของบริษทั ฯ โดยกำ�หนดชัน้ ความ
ลั บ ของข้ อ มู ล และจำ�กั ด การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำ�เป็น
เท่านัน้ โดยถือเป็นหน้าทีข่ องเจ้าของข้อมูล หรือผูค้ รอบครอง
ข้อมูล จะต้องปฏิบัติและกำ�ชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้
ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/
หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี
• มีระบบความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการคุกคามจากภายนอก
และป้องกันผูท้ ไี่ ม่ได้รบั อนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล (Authorisation) เข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ทัง้ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์หลักและส่วนบุคคล และทั้งในช่วงการ
ปฏิบัติงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�เสนอที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ฯ แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส
จำ�กัด เป็นผู้ส อบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ที่จะก่อให้เกิดข้อจำ�กัดของความเป็นอิสระ บริษัทฯ จ่ายค่า
ตอบแทนจากการสอบบัญชี จำ�นวนรวม 4,160,000 บาท
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำ�นวน 3,100,000 บาท
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำ�นวน 1,060,000 บาท
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับงานบริการอื่น
ได้แก่ ค่าบริการอบรมสัมมนาให้กับผู้สอบบัญชี จำ�นวน
26,100 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีใน
เรื่องอื่น ๆ
บริษทั ฯ มีการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นไปตามหลักกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 5 หมวด อย่าง
เคร่งครัดและต่อเนื่อง ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ

ดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556)
โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีคะแนนประเมิน 95 คะแนน (เพิ่ม
ขึ้นจาก 91 คะแนน ในปี 2555)
การดำ�เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในปี 2556 ตามหลั ก การ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้ถือหุ้นที่พึงมีสิทธิ
ตามกฎหมาย มีสิทธิในการตัดสินใจ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถึงได้สะดวก และมีชอ่ งทางหลากหลาย
เพื่อประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมการใช้สิทธิและ
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. หลักการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุน
สถาบันโดยกำ�หนดขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลง
มติที่ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อำ�นวย
ความสะดวกในการลงทะเบียน และลงคะแนนล่วงหน้าในวัน
ประชุมได้ และแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายย่ อ ย และนัก ลงทุน สถาบัน เพิ่มเติมใน Newsletter
ฉบับที่ 09/2013 ซึง่ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
• บริษทั ฯ กำ�หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำ�
ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
วันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กำ�หนดวัน Record Date
เพือ่ สิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2556
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน Record Date
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ในกรณีจำ�เป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องมีการเพิ่ม
วาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ
รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมรวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์
ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2556 ไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุม ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือความจำ�เป็น
เร่งด่วน หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
• บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย
หนังสือเชิญประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระ
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มความเห็ น ของคณะกรรมการ
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ
แบบ ค ตามที่ ก ฎหมายกำ�หนดและข้ อ มู ล ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นการ
ล่วงหน้าเกินกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2556 โดยระบุสถานที่ วัน เวลาประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม มีขอ้ มูลสำ�คัญและจำ�เป็น
ประกอบการพิจารณาเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 รายงาน
ประจำ�ปี หนังสือมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะอย่าง
ชั ด เจน เอกสารที่ ต้ อ งใช้ ป ระกอบการมอบฉั น ทะตามที่
กฎหมายกำ�หนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดย
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็น
เวลาไม่น้อยกว่ า 21 วัน ก่อนวันประชุ มผู้ถือหุ้ นเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใส
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจในการลงมติ พร้ อ มทั้ ง ลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา
3 วัน ติดต่อกัน ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการ
บอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
สำ�หรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม
3. การอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ เลือกท�ำเลสถานทีจ่ ดั การประชุมทีส่ ะดวกในการเดิน
ทาง สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า รถยนต์ และรถโดยสาร
ประจ�ำทางได้สะดวก มีขนาดเพียงพอรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น
และอุ ป กรณ์ อ� ำ นวยความสะดวกพร้ อ มเพรี ย ง อี ก ทั้ ง ยั ง
ค�ำนึงถึงผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารทีม่ าร่วมประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่
ต้อนรับอ�ำนวยความสะดวก จัดสถานที่เฉพาะส�ำหรับเก้าอี้
รถเข็น และให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นทุกรายในวันประชุมอย่างเท่า
เทียมกัน เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจเอกสารและลงทะเบียนก่อน
เวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้นำ� ระบบบาร์โค้ด (Bar Code)
มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
4. การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษทั ฯ ไม่กระทำ�การใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจำ�กัดสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
• ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียง
ลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนใน
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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บัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
• ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร เพื่อความ
โปร่งใสและความเป็นกลางในการนับคะแนน นอกจากนัน้ ยัง
จัดให้มีผู้สังเกตการณ์และพยานนับคะแนนจำ�นวน 3 คน
ได้แก่ นายฌานิน ตยัคคานนท์ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ นายสุรพันธุ์ เต็มบุญประเสริฐสุข ตัวแทนจาก
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และนางสาวฐาปนี แก้วอิม่ อาสาสมัคร
ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
• สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้
จัดให้มีล่ามไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน
• ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนโดยการซักถามอย่างเพียงพอก่อนลงมติ
ออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่อง
ทีส่ ำ�คัญต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การแต่งตัง้
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี
การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น
อย่างอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 ประธานที่
ประชุมและกรรมการได้ตอบคำ�ถามผูถ้ อื หุน้ ทุกราย (สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์: รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 http://www.irpc.co.th/other/
ir_home_th.html และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
• ในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จำ�นวน 17 ท่าน จาก 17 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และมีผบู้ ริหาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาว
ปะราลี เตชะจงจินตนา ทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์
แอนด์แม็คเค็นซี่ (Baker & Mckenzie) เพื่อเตรียมชี้แจง
ข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้นสอบถาม
• บริษัทฯ ดำ�เนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2556 ภายใต้แนวคิด “การประชุมสีเขียว (Green Meeting)”
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Green Meetings ของสำ�นักงาน
เลขานุการองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD)
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) โดยองค์กรดังกล่าว ได้
ส่งผู้แทนมาตรวจประเมิน ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
Green Meetings จากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิธีมอบใบ
รับรองจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 และบริษัทฯ
จะรักษามาตรฐาน “การประชุมสีเขียว (Green Meeting)”
ไว้ตอ่ ไป พร้อมทัง้ เผยแพร่แนวทางดังกล่าวให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
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บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green Meetings จากการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2556

ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางต่อไป อาทิ นำ�
เสนอในเว็บไซต์และวารสาร Newsletter ฉบับที่ 10/2013
สำ�หรับบุคคลภายนอก และวารสารไออุ่นสำ�หรับพนักงาน
บริษัทฯ
5. การดำ�เนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้จัดท�ำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุม
โดยบันทึกรายละเอียดที่ส�ำคัญในการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วย เนื้อหาการประชุม รายละเอียดการนับคะแนน
เสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
พร้อมทั้งเผยแพร่วีดิทัศน์การประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบน
เว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยประจักษ์ และ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หรือนักลงทุนทัว่ ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอค�ำชีแ้ จง
หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
(1) โทรศัพท์ : 0 2649 7980
(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
(3) โทรสาร : 0 2649 7379
• เลขานุการบริษัท
(1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cg@irpc.co.th หรือ
(2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ทีล่ งิ ค์ “ติดต่อเลขานุการ
บริษัท”
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม โดยในปี 2556 ได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้

1. จั ด ให้ มี ก ระบวนการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ โ ปร่ ง ใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลง
คะแนนเสี ย งตามระเบี ย บวาระที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลสำ�คัญใดๆ
ในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้บคุ คลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
และบริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้ง
นี้จำ�นวน 5 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือก
มอบฉันทะ พร้อมกำ�หนดรูปแบบการลงคะแนนและใบลง
คะแนนให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์ใน
แต่ละวาระได้อย่างสะดวก
3. ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งสำ�หรั บ ทุ ก
ระเบียบวาระโดยจัดทำ�บัตรลงคะแนนแยกตามวาระ สำ�หรับ
บัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดทำ�แยกตาม
รายบุ ค คล เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลัก
ฐานตรวจสอบได้ภายหลัง
4. บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม อย่ า งครบถ้ ว น และจั ด ส่ ง
รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม และสือ่ วีดทิ ศั น์บนั ทึก
การประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม หากมีการบันทึกไม่ถกู ต้องหรือไม่ชดั เจนในสาระสำ�คัญ
โดยเฉพาะในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความเห็นด้วยตัวเอง
5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง
พนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่นำ�ข้อมูลภายใน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะ
กรรมการได้กำ�หนด “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์” ไว้ใ นนโยบายการกำ�กับ ดูแลกิจการที่ดีข อง

บริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติ
ดังกล่าว
6. อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจำ�กัดเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา หรือปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบ
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ
www.irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 4 ใช้ สิ ท ธิ เ สนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2555 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ
ดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ฯ ค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่
เกีย่ วข้องทุกกลุม่ โดยปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรม
และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจต
จ�ำนงค์ต่อ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นองค์กร
ของสหประชาชาติ สรุปการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในการ
ส่งเสริมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
1. การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตามหลัก UN Global
Compact ในปี 2556 มีดังนี้
การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ ส่งเสริมสิทธิในการดำ�รงชีวติ
ของคนพิการในสังคมได้อย่างสะดวก ถูกสุขลักษณะ และเท่า
เทียม ด้วยการสนับสนุนเม็ดพลาสติกของบริษทั ฯ จำ�นวน 25
ตัน ให้มลู นิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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และร่วมกิจกรรมซ่อมเสริมเติมสุข ออกหน่วยทำ�ขาเทียมเมือ่
เดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดชัยภูมิ และจัดที่นั่งสำ�รองพิเศษ
สำ�หรับผู้ถือหุ้นผู้พิการและผู้สูงอายุในวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางศาสนาทุ ก ศาสนาในหมู่
พนักงาน และไม่มีการแบ่งแยกกีดกันทางด้านเพศในการ
พิจารณาโอกาสความก้าวหน้าในการทำ�งาน ในปี 2556
มีกรรมการบริษทั เป็นสตรี 1 ท่าน (ร้อยละ 5.88) และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง (รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่) 2 ท่าน (ร้อยละ 33.33)
การเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ มี
นโยบายในการเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดย
การรณรงค์และส่งเสริม และสร้างจิตสำ�นึกในหมูพ่ นักงานให้
ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และนโยบาย “กำ�หนด
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ของบริษัทฯ” เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
ผิดกฎหมาย รวมทัง้ มีการทบทวนมาตรการและการตรวจสอบ
เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
การส่งเสริมด้านแรงงาน : บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณและกิจกรรมของสหภาพแรงงานเป็นประจำ� มีการ
ประชุมตามกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากสหภาพแรงงานพนักงานและสหภาพแรงงานผู้บริหาร
ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนนายจ้าง
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีการ
กำ�หนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (QSHE) โดยกำ�หนดมาตรฐานระดับสากลและ
ให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
การส่งเสริมด้านการต่อต้านทุจริต : บริษัทฯ เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติต้านทุจริต (Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) ของภาคเอกชนไทย
ซึ่ ง ดำ�เนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานหลั ก คื อ IOD
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เมื่อวัน
ที่ 3 มกราคม 2556 โดยมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งตลอด
ปี 2556 ดังนี้
• การดำ�เนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ด้วยการเข้าร่วม
สัมมนา อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางของ
บริษัทฯ
• การประสานงานกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจในการดำ�เนินการให้เป็นไปตามแนวทางของ
CAC และเชิญผู้ที่เป็นสมาชิก CAC มาให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและการปฏิบัติร่วมกัน
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• การกำ�หนดนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิ
โดยทั่วกัน รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2556 เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียและผูท้ สี่ นใจ
ได้รับทราบ
• การสื่อสารผ่านทางช่องทางสื่อสารภายในของพนักงาน
และเว็บไซต์สำ�หรับบุคคลภายนอก
• การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตขององค์กร โดยมีการ
ประเมินทุกกลุ่มงานที่ลักษณะงานอาจมีความเสี่ยงด้าน
การทุจริต เช่น งานจัดซือ้ จัดจ้าง งานโครงการ งาน CSR
เป็นต้น
• การประเมิ น ตนเองด้ า นการต้ า นทุ จ ริ ต ภาคบั ง คั บ
(58 ข้อ) เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC
แล้วเสร็จและนำ�เสนอประธานกรรมการบริษัท พิจารณา
ลงนามและนำ�เสนอคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อ
ต้านการทุจริตเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิก
• คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองการประเมิน
ตนเองด้านการทุจริตของบริษัทฯ
2. การส่งเสริมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในปี 2556
มีดังนี้
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน : บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและการสร้างผลตอบแทนการลงทุน
ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด โดยให้ความส�ำคัญกับนักลงทุน
ทุกประเภท ทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ทั้งใน
และต่างประเทศ ควบคูไ่ ปกับการสร้างความเชือ่ มัน่ และความ
ไว้วางใจ โดยจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและ
การตรวจสอบทีเ่ คร่งครัด เตรียมการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่าง
ถูกกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลบริษัทฯ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส�ำหรับผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ประจ�ำปี
2556 ดังนี้
• การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) และ
การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการ
นัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company
Visit) เพื่อให้ข้อมูลผลการดำ�เนินงานและการลงทุน
ของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ รวม 28 ครั้ง
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็น
ประจำ�ทุกไตรมาส

การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลผลการดำ�เนินงานและการ
ลงทุนของบริษัทฯ

การแถลงข่าวทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชน

• การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน Money Expo และ SET in
The City

• การประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อการจัดการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 ด้วยแบบสอบถาม
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 4.10/5

• การให้ขา่ วกับสือ่ มวลชนเพือ่ เปิดเผยแก่สาธารณชน ด้วย
การแถลงข่าว การให้เอกสารข้อมูล การให้สมั ภาษณ์ของ
ผู้บริหาร การร่วมกิจกรรมสื่อมวลชน รวมประมาณ 50
ครั้ง

• การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ถื อ หุ้ น ต่ อ โครงการ
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำ�ปี 2556 อยู่ในระดับ
3.25/4 หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 81.12 สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80

• การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการภายใต้แนวคิด
Happy Rayong โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำ�นวน
400 ท่ า น ที่ ผ่ า นการสุ่ ม คั ด เลื อ กจากผู้ ส่ ง ใบสมั ค ร
เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ใน
พื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และ
ทำ�กิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 20
สิงหาคม 2556

• รางวัลบริษทั ยอดเยีย่ มด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate
Governance Asia Recognition Awards 2013: Best
Investor Relations by Company” จากนิตยสาร
Corporate Governance Asia จากการเปิดเผยข้อมูล
กับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อันเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2556 ณ เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง

• การจัดส่ง Shareholders’ Newsletter ราย 3 เดือน
ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เนื้อหาประกอบด้วย
ผลประกอบการของบริษัทฯ กิจกรรมทางธุรกิจ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG) และนำ�เสนอไว้ในมุมข่าวสาร CG บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ

• รางวัล “9th Corporate Governance Asia Recognition
Awards 2013: Asia’s Outstanding Company on
Corporate Governance” จากนิตยสาร Corporate
Governance Asia เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2556 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองและการประเมินผลการ
ดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• การรับรอง Green Meetings สำ�หรับการจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2556
• ผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2556 อยู่ที่ 96/100 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ลูกค้า/ ผู้บริโภค : บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้
บริการรวดเร็ว เชือ่ ถือได้ เพือ่ ปกป้องประโยชน์และความเสีย่ ง
ของการดำ�เนิ นธุ ร กิจของลูกค้า และไม่กระทำ�การใดอั น
เป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคภายใต้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ผูบ้ ริโภคและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม คำ�นึงถึงความปลอดภัย
ทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้า
และบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อำ�นวยความสะดวกใน
การทำ�ธุรกรรมให้กบั ลูกค้า ใช้นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตเพือ่ การ
ทำ�ธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือ อาทิ iRON, iDEAL, iPORT
ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสาร
และทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด รายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อ การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้า 74-80
และรายงานผลการดำ�เนินงานหน้า 98-117
ผลสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปิโตรเลียม ประจำ�ปี
2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 92.31 สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนด
ไว้ ที่ร้อยละ 86 และผลสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
ปิโตรเคมี ประจำ�ปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 86 สูงกว่าเป้า
หมายที่กำ�หนดไว้ ที่ร้อยละ 85
คู่ค้า : บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจกับ
คู่ค้า คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกคู่ค้า
ที่ มี ก ารดำ�เนิ น งานที่ โ ปร่ ง ใส เป็ น ธรรม มี ก ารประสาน
ประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลง
หรือสัญญาต้องตัง้ อยูบ่ นความยุตธิ รรมและมุง่ สูค่ วามสำ�เร็จ
ในการทำ�ธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน โดยบริษัทฯ กำ�หนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัท” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ยึดเป็นหลักปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และ
โปร่งใส
บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าวัตถุดิบ
สารเคมี เครื่ อ งจั ก ร อะไหล่ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ นำ�มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต และการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ จากผู้ ค้ า มากกว่ า
4,000 ราย โดยสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญสูงสุด คือ
การดำ�เนินงานตามระเบียบงานจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดียวทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยคำ�นึ ง ถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามหลั ก
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ โดยกำ�หนดเงื่อนไขในการคัดเลือก
คู่ค้าก่อนที่จะบันทึกไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้ค้า (Approved
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Vendors List) ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าการจัดซื้อด้านสารเคมี
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ISO เป็นต้น
บริ ษั ท ฯ ดำ�เนิ น การจัด ซื้ อ จัดหาภายใต้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นสากล รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดหาเชิง
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทำ�ให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมืออาชีพและโปร่งใส
คู่แข่ง : บริษัทฯ ยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจอย่างเสรีและ
ส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
อย่างยุตธิ รรม อยูใ่ นกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต โดยในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้
พิพาทใดๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับคูแ่ ข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาและข้อตกลงที่มี
ต่อเจ้าหนีก้ ารค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริตและเคร่งครัด
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั พึงมีตอ่ เจ้าหนีท้ กุ รายตามเงือ่ นไขข้อกำ�หนด
ของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะ
ทำ�ให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำ�ให้
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้ง
เจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรือ่ งที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเง นิ
พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นปัจจัย
สำ�คัญแห่งความก้าวหน้า และให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ กับการ
พัฒนาบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างเป็นระบบ
กำ�หนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถปรับตัวทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจทีม่ คี วามผันผวนและการแข่งขันทีเ่ พิม่
ขึน้ ได้ ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างระบบ KM Portal ให้
พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้งา่ ยผ่านทางระบบอินทราเน็ต
โดยในปลายปี 2556 บริษทั ฯ เริม่ ดำ�เนินโครงการ DELTA
เพือ่ พัฒนาความเป็นเลิศทัง้ องค์กร ซึง่ หนึง่ ในโปรแกรมสำ�คัญ
คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทเ่ี ป็นเลิศ (Human Resource
Excellence) โดยในปี 2556 บริษทั ฯ จัดอบรมพนักงานเฉลีย่
รวมทัง้ หมด 175,008 ชัว่ โมง
นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพในการทำ�งานแล้ว บริษทั ฯ
ยังได้จดั กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในมิตติ า่ งๆ
ยกตัวอย่างได้ดังนี้

ด้านการส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมงานอบรม
สัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ และความเข้าใจด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละการต่อต้านการทุจริตและสามารถนำ�
มาถ่ายทอดต่อไป ดังนี้
• สัมมนา The 2nd National Director Conference 2013
“Board Leadership Evolution” ที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน
2556
• สัมมนา 200 บริษัท กับอนาคตความร่วมมือของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่จัดโดยสมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย ร่ ว มกั บ องค์ ก ร
พั น ธมิ ต ร อาทิ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
• สัมมนา Anti-Corruption: The Practical Guide ที่
จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556
• สัมมนาจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2556 “คนรุน่ ใหม่
กด Like คุณธรรม” จัดโดยหอการค้าไทย เมือ่ วันที่ 9
ตุลาคม 2556
ด้านสุขภาพ
• บริษทั ฯ มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำ�ทุกปี
• บริษทั ฯ จัดกีฬาประเพณีเชือ่ มสัมพันธ์ โรงพยาบาลระยอง
กับบริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) เป็นประจำ� ซึง่ บริษทั ฯ
และโรงพยาบาลต้ อ งมี ก ารประสานกั น ในเรื่ อ งการดู แ ล
พนักงานที่เจ็บป่วย และการร่วมมือกันป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพพนักงาน

กิจกรรมกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พบพนักงานในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและ
แถลงผลประกอบการรายไตรมาส เพื่อมอบนโยบายและเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างใกล้ชิด

ด้านการสร้างความเข้าใจ และขวัญกำ�ลังใจ
• บริษทั ฯ กำ�หนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ที่ เ หมาะสม สามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ บริ ษั ท ชั้ น นำ�ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อรักษาและกระตุ้นให้บุคลากรของ
บริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำ�งาน
• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พบพนักงาน : กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มีโครงการตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การดำ�เนินงานอย่าง
ทั่วถึง เพื่อมอบนโยบาย สอบถามปัญหา สื่อสารให้พนักงาน
ทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้
มีการสื่อสารแบบสองทางอย่างเป็นกันเอง และมีการแถลง
ผลการดำ�เนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง
• กรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละผู้บ ริ ห ารร่ ว มกิ จ กรรมกั บ
สหภาพแรงงาน อาทิ งานทำ�บุญวันครบรอบ 13 ปี สหภาพ
แรงงานฯ เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2556
• บริ ษัท ฯ มี โ ครงการมอบของที่ร ะลึ ก ตามอายุ ง านให้
กับพนักงานทีท่ ำ�งานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
• บริษทั ฯ จัดงานวันเกษียณอายุ เพือ่ เป็นเกียรติและให้กำ�ลังใจ
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอย่างทุม่ เทและเสียสละให้กบั บริษทั ฯ
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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• ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบรรยายธรรม ในโอกาสสำ�คัญต่างๆ ของบริษัทฯ เป็น
ประจำ�ทุกปี อาทิ วันขึ้นปีใหม่ วันทำ�บุญครบรอบบริษัทฯ วัน
สำ�คัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น
• การจัดอบรมการพัฒนาทางจิตและปัญญาให้พนักงาน
ในหลักสูตรของชมรมยุวพุทธแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนือ่ ง
ด้านส่งเสริมการศึกษาและการออมแก่พนักงานและ
ครอบครัว
• จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเพื่อส่งเสริมการออม
และจั ด งานวั น สั ป ดาห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เมื่ อ วั น ที่ 10
ตุลาคม 2556 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานพนักงาน
โดยใช้งบประมาณจากทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ที่ได้จากเงินปันผลในทุกปี
• บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2556 โดยคัดเลือกจากผลการเรียน พฤติกรรม
ทีด่ ี มีจติ อาสา และมีผลงานเด่นในด้านต่างๆ ซึง่ นอกจากจะ
เป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกเรื่องคุณธรรม พฤติกรรม และการ
มีสว่ นร่วมต่อสังคมของบุตรพนักงานแล้ว ยังส่งผลต่อความ
ภาคภู มิใ จ และความผู ก พั นของพนั ก งานและครอบครัว
ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำ�ทุกปี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้กำ�ลังใจจิตอาสา IRPC และชุมชนที่
ร่วมกันบรรจุถุงทราย แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด
ระยอง ในช่วงเดือนตุลาคม 2556

ด้านส่งเสริมจริยธรรม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
องค์กร
• บริษัทฯ จัดโครงการ Presidential Awards ประจำ�ปี
2556 เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เพือ่ เป็นการยกย่องชมเชย
พนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร แบ่งเป็น 4
ด้าน ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
ภายนอก มีพฤติกรรมดีเยีย่ ม และพฤติกรรมดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย โดยคณะทำ�งานประเมินจากเอกสาร การสัมภาษณ์
และการตรวจพืน้ ที่ เพือ่ คัดเลือกพนักงานและทีมงานทีด่ ที ส่ี ดุ
ในทุกด้าน
• บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2556 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการ
แสดงออกซึ่งความเคารพต่อกันระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับ
บัญชา และพนักงานทุกระดับ
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บริษัทฯ ได้มีการสำ�รวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน
(Employee Engagement Survey) เป็ น ประจำ�ทุ ก ปี
เพื่อที่จะนำ�จุดเด่นมาพัฒนาและปรับปรุงจุดด้อยให้ดียิ่งขึ้น
ผลสำ�รวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน ประจำ�ปี 2556
ได้คะแนนที่ร้อยละ 79.0
ด้านสังคมและชุมชน : บริษัทฯ บูรณาการงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยกำ�หนดเป็นภารกิจและกิจกรรมหลัก
ของบริษัทฯ ตามแนวทาง Creating Shared Value (CSV)
บริษทั ฯ มีแนวทางลดผลกระทบจากการผลิตให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพือ่
ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป
นอกจากนั้ น ยั ง มี ห น่ ว ยงานกิ จ การเพื่ อ สั ง คมทำ�หน้ า ที่
รับผิดชอบงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และมี
โครงการเพื่อประโยชน์สุข ให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบ
โรงงาน รวมทัง้ รณรงค์สง่ เสริมจิตสำ�นึกเรือ่ งจิตอาสาให้เป็น
ค่านิยมของพนักงาน
รางวั ล และการได้ รั บ การรั บ รองของบริ ษัท ฯ ในปี 2556
ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
• รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป
จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้การดำ�เนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อประกาศ
เกียรติคุณและเป็นกำ�ลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่

มุ่งมั่นพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
• รางวัลดีเด่นโครงการประกวด “รางวัลรายงานความ
ยั่งยืน ประจำ�ปี 2556” (Sustainability Report Award
2013) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยการสนับสนุนของ
ก.ล.ต. ตลท. และสถาบันไทยพัฒน์ เพือ่ เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบีย นได้เผยแพร่ข้อมูลด้าน
ESG (Environmental, Social, and Governance)
• รางวัล Thailand Top Company Award : CSR OF
THE YEAR 2013 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ
นิตยสาร Business Plus
ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมทั้งในยามปกติและใน
ยามที่สังคมประสบภัย มีดังนี้
• จิตอาสา IRPC มอบหนังสือให้โรงเรียนวัดบ้านแลงและ
โรงเรียนวัดบ้านตะพุนทอง เพื่อเสริมสร้างการรักการ
อ่าน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
• จิตอาสา IRPC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดระยอง
และจังหวัดอืน่ ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 โดยร่วมกัน
บรรจุถงุ ทรายและสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่าย
ถึงพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย
บริษัทฯ มีผลสำ�รวจความพึงพอใจของชุมชน ประจำ�ปี 2556
ได้คะแนนที่ร้อยละ 92.80 สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ที่
ร้อยละ 82
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : บริษัทฯ ได้ทบทวน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้น
พัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่สะอาด
ปลอดภัย โดยเน้นการดำ�เนินการภายใต้กรอบกฎหมาย การ
ควบคุมป้องกันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (QSHE) การปรับปรุงการดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสื่อสาร
งานด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และได้
ประกาศผ่านระบบอินทราเน็ต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
กิจกรรมของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่สำ�คัญ มีดังนี้
• การติ ด ตั้ ง จอแสดงผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
ในชุมชน รวม 3 จุด ได้แก่ บริเวณ อบต.บ้านแลง บริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านก้นหนอง และ
บริเวณหน้าเขตประกอบการ ไออาร์พีซี เพื่อสื่อสาร

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ให้
ชุมชนรับทราบ
• การส่งเสริมความรูแ้ ละการแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมร่วมกับ
ภาครัฐและชุมชน อาทิ การจัดเสวนา ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหาน้ำ�ท่วมรอบเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
โดยมีผแู้ ทนของชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และผูแ้ ทน
ของชลประทานระยองเข้ า ร่ ว มเสวนาเมื่ อ วั น ที่ 25
มิถุนายน 2556

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ได้ดำ�เนินงานสือ่ สารประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ในปี
2556 บริษทั ฯ มีชอ่ งทางและผูร้ บั ผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
ดังนี้
• บริษทั ฯ จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำ�หน้าทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูล กับนักลงทุน นักวิเคราะห์
ผู้ถือหุ้น และผู้ทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ มุง่ เน้นถึงการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
มีคุณภาพ ทันเวลา ถูกต้อง เพียงพอ เชือ่ ถือได้ โปร่งใส และ
เท่าเทียมกัน บริษทั ฯ สือ่ สารและเพิม่ ช่องทางการให้ขอ้ มูลแก่
ผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นปัจจุบนั ตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุน
สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลผลการดำ�เนินการและการลงทุนของ
บริษทั ฯ อย่างสม่ำ�เสมอในรูปแบบของการพบนักลงทุนในและ
ต่างประเทศ การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัดประชุม
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุน
และนักวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ของบริ ษัท ฯ ตลอดจนการนำ�ผู้ถือหุ้น
เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
• จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์
หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อทำ�หน้าที่สื่อความและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศของบริษัทฯ หรือ
ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชนและสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง โดยการแถลงข่าว ส่งเอกสารข้อมูล ผู้บริหาร
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชน
• จัดทำ�วารสารรายไตรมาสส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้
ทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้ง
ด้านธุรกิจและสังคม

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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• บริษัทฯ ให้ข้อมูลต่างๆ ที่สำ�คัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และปรับปรุงข้อมูลให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างสม่ำ�เสมอ
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ในหัวข้อ “นักลงทุน
สัมพันธ์” เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลราคาหุน้ ของบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม
ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อ
สอบถามโดยตรง ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
ได้ 3 ช่องทางดังนี้
• โทรศัพท์ : 0 2649 7380
• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
• โทรสาร : 0 2649 7379
ในปี 2556 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ ต่างๆ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแนวทางสากล ดังนี้
• รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำ�หนด
• สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
		 บริษัทฯ ที่ปรับปรุงใหม่ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน
		 รูปแบบการนำ�เสนอน่าสนใจมากขึ้น
• จัดทำ�จุลสาร “ไออุน่ ” เพือ่ สือ่ สารกับพนักงานทุก 2 เดือน
		 และวารสาร “Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
		 รายไตรมาส
•
		
		
		
		

จัดทำ�รายงานความยัง่ ยืนปี 2556 ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
และรายงานต่อ UN Global Compact เมื่อวันที่
11 กันยายน 2556 ตามพันธะข้อตกลงการเป็นสมาชิก
ทีจ่ ะต้องรายงาน Communication on Progress เป็น
ประจำ�ทุกปี

•
		
		
		

สื่อสารเรื่องนโยบายและมาตรการต้านคอร์รัปชัน และ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน รวมทั้ง การ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์
บริษัทฯ

• สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้ผู้เยี่ยมชมตามความ
		 สนใจของแต่ละกลุม่ ในปี 2556 บริษทั ฯ มีคณะเยีย่ มชม
		 ประมาณ 30 คณะ

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ มีภารกิจและหน้าที่ตามบทบาทกรรมการ
โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้
กรรมการบริษัทฯ สามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท
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บริษทั ฯ มอบรางวัล Firm Awards ให้แก่ผชู้ นะการประกวดคลิป
วิดโี อสร้างสรรค์ เพือ่ รณรงค์การทำ�ความดีในโครงการ “ดีกนั นะ”
ปีที่ 3

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไม่เกิน 5 บริษทั และได้
เปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้ใน
โครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176 และแบบรายงานข้อมูล
ประจำ�ปี (56-1)
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สำ�คัญในการกำ�หนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ทิ ศ ทาง และกลยุ ท ธ์ ใ นการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ และ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
สรุปบทบาทหน้าที่ที่สำ�คัญ ได้ดังนี้
1. ด้านการกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำ�หนดนโยบายและ
กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ให้ความเห็น
ชอบการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่มีความสำ�คัญ เพี่อ
ให้การดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามทิศทางทีก่ ำ�หนด
ไว้ อาทิ แผนและเป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง
แผนกลยุทธ์องค์กร เป็นต้น ตลอดจนติดตามกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2556 มี
การประชุมเพือ่ กำ�หนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี และกลยุทธ์ ปี 2557
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
2. ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีสว่ นสำ�คัญในการผลักดันให้เกิดการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มา
อย่างต่อเนื่อง โดยกำ�กับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เคร่งครัด กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลเพชรน้�ำ หนึ่ง ประจำ�ปี 2556

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และยกระดับเกณฑ์การกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ ให้ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น นอกจากนั้ น
ยั ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การกำ�กั บ ดู แ ล
กิจการทีด่ ใี นหมูพ่ นักงาน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประชาชนทัว่ ไป
อาทิ กลุ่มนิสิตในโครงการ “ดีกันนะ” ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโครงการ “คนดีพี่นายช่าง” ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชิญผู้บริหาร
ไปเป็นกรรมการตัดสินค้นหานิสิตต้นแบบของความซื่อสัตย์
เสียสละ และมีจิตสาธารณะ
3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้มีส่วน
ได้เสีย จึงกำ�หนดให้มีการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ที่คำ�นึงถึง
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะ
กรรมการบริษทั ฯ ได้กำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินงานด้านสังคม
ธรรมาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนการดำ�เนินงานด้าน
การกำ�กับ ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งฝ่ายจัดการรายงานผลการ
ดำ�เนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพือ่ ให้คณะ
กรรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
• คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน (Anti-Corruption) และการส่งเสริมความโปร่งใส
ในองค์กร โดยสนับสนุนให้บริษทั ฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption:

CAC) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจาก
การประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรไม่แสวงกำ�ไร ของ 7 องค์กรชั้นนำ� อันได้แก่ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หอการค้าไทย หอการค้า
นานาชาติ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่
โปร่งใสและมีการดำ�เนินงานอันเป็นไปตามหลักมาตรฐาน
สากล
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานเป็นตัวแทนบริษทั ฯ
เข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ที่จัดโดย
องค์กรต่างๆ อาทิ
• ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2556 “Act Now ร่วม
กันสู้ กอบกูอ้ นาคต” ซึง่ จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
• ศึกษาการดำ�เนินงานต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
• บริษัทฯ จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำ�หนึ่ง (Diamond
Award)” 2556 โดยสำ�นักตรวจสอบภายใน สำ�หรับ
หน่วยงานที่มีการควบคุมภายในเป็นเลิศ และมีการ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร
เห็นความสำ�คัญของระบบการควบคุมภายในทีด่ ี รวมทัง้
สนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
องค์กร อันเป็นรากฐานทีส่ ำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี เป็นประจำ�ทุกปี
5. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างมูลค่าองค์กรใน
ระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม จึงได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีสำ�นักวิจัยและพัฒนาซึ่งทำ�
หน้าทีศ่ กึ ษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากงานวิจัยหลายผลิตภัณฑ์ รายละเอียดอยู่ในรายงาน
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ หน้า 98-117 และสนับสนุน
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เติ บ โตเป็ น องค์ ก รชั้ น นำ�ด้ า นปิ โ ตรเลี ย มและ
ปิโตรเคมีครบวงจรในเอเซียได้อย่างแท้จริง ทำ�ให้บริษทั ฯ ได้
รับรางวัล Thailand Top Company Award ประเภท Top
Innovative จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Business Plus ซึ่ ง มอบให้ กั บ องค์ ก รซึ่ ง เป็ น ผู้ คิ ด ค้ น
นวัตกรรมทั้งในด้านการเปลีย่ นแปลงยอดขายและโครงสร้าง
ของธุรกิจอย่างมีนยั สำ�คัญ
6. ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และได้กำ�กับดูแลและอนุมัติการ
เข้าทำ�รายการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างรอบคอบ โดยตั้งอยู่บนผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ
• คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้า
ทำ�รายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยง จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
การมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยมูลค่าของรายการ ความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลอืน่ ทีจ่ ำ�เป็น
• ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่
เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียหรืออาจมีผลประโยชน์ทขี่ ดั แย้งกันกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจในการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว โดยงดออกเสียงหรือออก
จากห้องประชุม และมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ในรายงานการประชุม
• คณะกรรมการฯ กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิด
เผยการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ�รายเดือน
ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
• คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบทำ�หน้าที่สอบทานให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล
• คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งสำ�นักตรวจสอบภายใน
ให้แยกเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพือ่ ทำ�หน้าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบในการประเมิน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ระบบงาน รวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี ซึ่ง
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ทราบอย่างสม่ำ�เสมอ เป็นประจำ�ทุกเดือน
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• คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน นายทวีศักดิ์ เดชะไกศยะ เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557
7. ด้านการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ กำ�หนดนโยบายด้ า นการ
บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำ�เนินงานในด้าน
ต่างๆ ของบริษทั ฯ จัดให้มมี าตรการและวิธคี วบคุมการ
ลดผลกระทบต่อธุรกิจ ติดตามและทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง กำ�กับดูแลให้
มี ก ระบวนการในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งเพื่ อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
• คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ�หนดบทบาท หน้าทีข่ องคณะ
กรรมการบริหารในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งให้ชดั เจน
ขึ้น ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2557 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น
เรื่องสำ�คัญของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล โดยคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ซึง่ กลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหาร
และสอบทานความเพียงพอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
• คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึง
ระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษทั ฯ รวมทัง้ การ
ใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อ
บุ ค คลภายนอก มี ก ารจั ด ระบบรั ก ษาความลั บ ของ
บริษัทฯ โดยกำ�หนดชั้นความลับและจำ�กัดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามใช้ข้อมูล
ภายในที่มีสาระสำ�คัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
• คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทำ�และส่งรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตน รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
เมือ่ เข้ารับตำ�แหน่งครัง้ แรก และรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ภายใน 3 วันทำ�การ นับแต่
วันทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำ�หนดโทษตามมาตรา
275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535

8. การประชุมคณะกรรมการ
เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทั น ต่ อ สถานการณ์ ที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา

บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำ�หนดวันเวลาเป็นการล่วงหน้าใน
แต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม
จัดเตรียมเอกสารและสถานทีท่ ใี่ ช้ในการประชุม ประสานงาน
ในการประชุมและเชิญประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่าน
ได้รับระเบียบวาระการประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลการ
ประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำ�การ ก่อนการประชุม ทัง้ นี้
อาจมีการเรียกประชุมเพิม่ เติมกรณีจำ�เป็น เร่งด่วน หรือ กรณี
พิเศษ

9. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

• บริษัทฯ กำ�หนดให้องค์ประชุมจะต้องมีกรรมการอย่าง
น้อยกึ่งหนึ่งที่มาประชุมจากจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน
ปี 2556 ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง หมด
14 ครั้ง มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยร้อยละ 82 (ราย
ละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176)

ค่าตอบแทนกรรมการ

• กรรมการจะต้องพร้อมอุทิศและทุ่มเทการทำ�งาน โดย
จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำ�หนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะ
ต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี
2556 การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เฉลี่ย
ร้อยละ 96 ของจำ�นวนการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ สิน้ 14 ครัง้ (ราย
ละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176)
• กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียงในวาระนั้นหรือออก
จากห้องประชุม
• ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดทำ�รายงาน
การประชุม ซึ่งมีสาระสำ�คัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผล
การประชุ ม ความเห็ น ของกรรมการและมติ ข องคณะ
กรรมการ เสนอรับรองในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้
ถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บที่
เป็นระบบทัง้ ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
ควบคุมทีไ่ ม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 ได้จัดประชุมในเดือน
กรกฎาคม 2556 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 มีการประชุม 2 ครั้ง
ในเดือนพฤษภาคม 2556 และตุลาคม 2556 และมีการ
ประชุมนอกสถานที่ ณ โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง
1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2556 และสถานที่อื่นอีก 2 ครั้ง
เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
งานของพนักงานในพืน้ ทีแ่ ละรับรูป้ ญ
ั หาจากผูป้ ฏิบตั งิ านจริง
รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่ า ตอบแทน มี ห น้ า ที่
กำ�หนดโครงสร้าง/ องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ
อย่างเป็นธรรมให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้อง
กับผลการดำ�เนินงาน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและ
รั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ ภาพไว้ ไ ด้ ห รื อ เที ย บเคี ย งได้ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน
มีความชัดเจน และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิพจิ ารณาการกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทน
รายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2556 อนุมัติอัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ ประจำ�ปี 2556 ในอัตราเดียวกับปี 2555
ซึง่ เทียบเคียงได้กบั ค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษทั ในกลุม่
ทรัพยากรตามรายงานการสำ�รวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ล่าสุด
ปี 2555 2. โบนัสกรรมการ (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขอไม่รับโบนัส
กรรมการสำ�หรับผลประกอบการปี 2555)
นอกจากค่ า ตอบแทน 2 ประเภท แล้ ว ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า
ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็น และไม่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นประจำ�ทุกปี โดยพิจารณา
จากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ประกอบกับความสามารถ
ของผู้นำ�ในการบริหารจัดการในมิติต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริ ษัท ฯ กำ�หนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลงานและค่ า ตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ
คณะกรรมการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำ�หนดให้
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่าง
ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุก
ท่านได้ทำ�การประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี จากนั้นได้
ทำ�การรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุม
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามลำ�ดับเพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการและนำ�ผลทีไ่ ด้รบั ไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดทำ�แบบประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งคณะ
2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง
3. แบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านกรรมการบริ ษั ท ฯ
ท่านอื่น (แบบไขว้)
4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ
ชุดย่อย 4 ชุด
5. แบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายบุคคล
6. แบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยประธานกรรมการบริษัทฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประจ�ำปี 2556 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85 = ปฏิบัติเป็นประจำ� “ดีเยี่ยม”
มากกว่าร้อยละ 75 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”
มากกว่าร้อยละ 65 = ปฏิบัติบางครั้ง “ดี”
มากกว่าร้อยละ 50 = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “พอใช้”
ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 = ไม่เคยปฏิบัติ “ควรปรับปรุง”
สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเห็นดังนี้
• การปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง คณะ
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบาย
คณะกรรมการ 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ 3. แนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการ 4. การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุม
กรรมการได้ ป ระเมิ น การปฏิ บั ติ ง านกรรมการทั้ ง คณะ
แล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 95.53
• การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อ
การประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท�ำของตนเองสามารถ
อธิบายการตัดสินใจได้ 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ด ้ ว ยขี ด ความสามารถและประสิทธิภ าพที่เ พีย งพอ
4. การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรมและสามารถมี
ค�ำอธิบายได้ 5. มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล 6. การมีวิสัยทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และ 7. การ
มีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยสรุป
กรรมการได้ประเมินตนเองและมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.23
62

• การประเมินการปฏิบตั งิ านกรรมการท่านอืน่ (แบบไขว้)
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้น โดยสรุปกรรมการได้
ประเมินกรรมการท่านอื่นและมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.41
• การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
3 คณะ ประกอบด้ ว ย 1. คณะกรรมการบริ ห าร
2. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่ า ตอบแทน และ
3. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีหัวข้อการประเมิน
4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ 2. โครงสร้างของ
คณะกรรมการ 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 4. การจัด
เตรียมและดำ�เนินการประชุม กรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ
ได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็น
ว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ “ดี เ ยี่ ย ม” โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ของ
คณะกรรมการบริ ห ารร้ อ ยละ 96.58 คะแนนเฉลี่ ย ของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนร้อยละ 92.36
และคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ร้อยละ 99.21
• การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ
ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 กำ�หนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ประกอบ
ด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาท
และความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
5. การรายงาน และ 6. การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
คณะกรรมการได้ ป ระเมิ น การปฏิ บั ติ ง านกรรมการ
ตรวจสอบทั้ ง คณะแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์
“ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.33
2. การประเมิ น คณะกรรมการตรวจสอบรายบุ ค คล
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความ
รู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
3. อำ�นาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็น
อิ ส ระเที่ ย งธรรม 5. ความเข้ า ใจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงานและการประชุม
กรรมการได้ประเมินการปฏิบตั งิ านกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคลแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.76
3. กฎบัตรยังได้กำ�หนดให้มีการประเมินคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ
ผู้ประเมินภายนอก ในปี 2556 ประธานกรรมการเป็น

ผู้ประเมินผลการรายงานและการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบอยู่ในระดับร้อยละ 96.88
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Board of the Year
2012/ 2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) ซึ่งคณะอนุกรรมการตัดสินสัมภาษณ์คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยมีประธานกรรมการ
และกรรมการร่วมให้สัมภาษณ์ 15 ท่าน
บริษัทฯ ได้นำ�ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะมาพิจารณา
ปรับปรุงการดำ�เนินงานต่อไป

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาความรู้
ของกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในด้ า นกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทฯ สรุปการดำ�เนินงานในปี 2556 ดังนี้
กรรมการเข้าใหม่ : บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำ�หรับ
กรรมการใหม่ภายใน 1 เดือน นับจากวันดำ�รงตำ�แหน่ง
โดยการนำ�เสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวม การ
ดำ�เนินธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้
เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญและ
จำ�เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน
ผูถ้ อื หุน้ ผลการดำ�เนินงาน ข้อบังคับบริษทั ฯ แนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี รายงานประจำ�ปี ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบเพือ่ ใช้
เป็ น หลั ก ในการกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
กรรมการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2556
มีกรรมการแต่งตั้งใหม่จำ�นวน 7 ท่าน
กรรมการปัจจุบัน : บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการ
ได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ถึงหลักการของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ
กรรมการบริษัทฯ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมี
จรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556) มีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการ ร้อยละ
65 ตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งบริษัทฯ จะดำ�เนินการให้
กรรมการเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นในปี 2557
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน
		 โดยในปี 2556 นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธาน
		 กรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร RCP 32/2013
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 15 ท่าน
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 7 ท่าน

• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)
		 4 ท่าน
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3 ท่าน
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
		 1 ท่าน
• หลักสูตร Successful Formulation on and Execution
		 of Strategy (SFE) 2 ท่าน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ รายงานวิเคราะห์แนวโน้มและภาพรวม
เศรษฐกิจโลก ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทราบ ทุก 2 สัปดาห์ ซึง่ เป็นบริบทสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ และมีการรายงานเพิม่ ในการประชุมเป็นระยะๆ
ผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และศึกษา เรียนรูเ้ พิม่ เติมในธุรกิจของบริษทั ฯ ให้กว้างขวางขึน้
รวมทั้งในมิติของผู้นำ� ซึ่งบริษัทฯ กำ�หนดไว้เป็นแผนพัฒนา
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งพัฒนาร่วมกับกลุ่ม
ผูบ้ ริหารขององค์กรอืน่ เช่น กลุม่ ปตท. เป็นต้น (รายละเอียด
ในรายงานผลการดำ�เนินงานด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล หน้า 108-110)

12. แผนการสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนา เพื่อ
สร้างผู้สืบทอดตำ�แหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้มีพนักงานที่มีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพ ได้เรียนรู้งานในตำ�แหน่งที่สูงขึ้น เพื่อ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ง านสะดุ ด เพราะขาดบุ ค ลากรในตำ�แหน่ ง
สำ�คัญ และเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้องค์กร
(Competitive Advantage)
บริษทั ฯ วางระบบให้ผบู้ ริหารระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปนำ�เสนอ
ชือ่ พนักงานทีส่ ามารถพัฒนาสืบทอดตำ�แหน่งได้ให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการคัดกรองร่วมกับสายงาน
บุคคล และมีกระบวนการวางแผนพัฒนา อบรม แนะนำ�ฝึกฝน
และประเมินผลตอบรับ เพือ่ บ่มเพาะพนักงานให้มคี วามพร้อม
สำ�หรับการเติบโตในอนาคต เป็นการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากร เพือ่ ไม่ให้การดำ�เนินธุรกิจต้องสะดุด และการดำ�เนิน
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกำ�กับดูแล
กิจการบริษทั ฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มด้วยความสมดุลของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษา
สัมพันธภาพและเสริมสร้างให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วม
กับบริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกัน
พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยความยัง่ ยืน และมีคณ
ุ ภาพ
เทียบเคียงได้ในระดับสากล
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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